
 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete 

 

a közterületek használatáról és rendjéről 

 

Kétpó Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, a 

32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatának és 

rendjének helyi feltételeit a következők szerint szabályozza: 

 

I.  Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek  esztétikai, 

közlekedésbiztonsági   és   közegészségügyi   előírások   figyelembevételével   biztosítják   a   

község közterületeinek  rendjét,  annak  érdekében,  hogy  a  településképi,  közlekedési  és  

lakossági  ellátási szempontból is a község nyugalmát szolgálja.  

Kétpó község közterületeinek rendeltetéstől eltérő használata, a plakátok, hirdetések, 

falragaszok használata szabályozott módon az állampolgárok érdekében úgy valósuljon meg, 

hogy az mások és a község érdekeit ne sértse, 

 

1. Az önkormányzati rendelet hatálya 

 

1.§ 

(1)  A rendelet területi hatálya Kétpó Község közigazgatási területén lévő közterületekre 

terjed ki.  

(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre, jogi személyekre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező, más szervezetekre egyaránt kiterjed.  

(3)  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Kétpó községben közhasználatra szolgáló minden olyan 

állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet a rendeltetésének 

megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb 

ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben 

foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(4)A rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabályban (a választási eljárásról szóló 1997. 

évi C. törvényben) meghatározott választási plakátokra és azok elhelyezésére. 

 

 

2.Értelmező rendelkezések 

2.§ 

(1) A közterület rendeltetésszerű használata: közterületen lévő tartózkodás, közlekedés,  

pihenés.  



(2)Közterület egyéb használata: a közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használata,  

amely ideiglenes jellegű. 

 

 

II. Fejezet 

 

A közterület használatáról 

 

3. A közterület használati engedély 

3.§ 

(1) A közterületet rendeltetéstől eltérően használni közterület használati engedély alapján 

lehet.  

(2) A közterület-használat engedélyével kapcsolatos ügyekben az engedélyező hatóság 

jogosult eljárni.  

(3) A nem állami, vagy Önkormányzati tulajdonban lévő belterületi földrészletek illetőleg 

építmények közhasználatra átadott részei csak rendeltetésüknek megfelelően e rendelet 

szabályainak alkalmazásával használhatók.  

(4) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közúthálózatba tartozó helyi közutak nem 

közlekedési célú igénybevételére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, és a 

közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet rendelkezései az irányadóak.  

A helyi közút igénybevételéért fizetendő díj összegét e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

Nem kell díjat fizetni az önkormányzat érdekében végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és 

építéshez, rendezvényhez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén. 

 

4. § 

 (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni, illetve közterület-használati engedély 

köteles: 

a) árusító és egyéb fülke (pavilon, konténer, melyek üzleti tevékenységgel kapcsolatosak) 

b) alkalmi és mozgó árusítóhely  

c) vendéglátó ipari előkert, terasz, sörsátor  

d) idényjellegű árusítás (dinnye, zöldség-gyümölcs, fenyőfa)  

e) üzlet előtti saját termék árusítása  

f) közterületbe nyúló lépcső, üzlethomlokzat, védőtető, előtető, szezonális jelleggel 

ernyőszerkezet  

g) kiállítás, árubemutatás (max. 2 napig)  

h) vásár, alkalmi vásár (max. 2 napig)  

i) mutatványos és cirkuszi tevékenységet szolgáló sátor, lakókocsi  

j) sport és kulturális rendezvény  

k) film, televízió, video és hangfelvétel készítéshez 1 óránál hosszabb ideig tartó 

közterület igénybevétele  

l) kirakatszekrény, cég- és címtábla (amennyiben 10 cm-nél nagyobb mértékben 

közterületbe nyúlik)  

m) önálló hirdető-berendezés elhelyezése 

n) egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely gépkocsinként  

o) a közúti forgalomból kivont gépjármű tárolására 



(2)Közterület-használati engedély szükséges az építkezési célú, alábbi közterület-

használatokhoz: 

a)  építési, felújítási munkával kapcsolatos állvány közterületre helyezéséhez, 

b)  építési törmelék ideiglenes elhelyezéséhez, 

c)  építési anyag ideiglenes elhelyezéséhez. 

 

 

(3)Nem kell közterület-használati engedélyt kérni:  

a) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések 

elhelyezéséhez 

b) költözködés alkalmával történő rakodáshoz, ha az a 24 órát nem haladja meg és a 

közlekedést nem akadályozza.  

c) a közművek (ivóvíz, csatorna, telefon, villany, gázvezetékek) kiépítési, fenntartási és 

karbantartási feladatai ellátásához szükséges közterület-használathoz. 

(4) A közterület-használati engedély időtartama: 

a) határozott(1 nap-5 évig)   

b)határozatlan időtartamra szól.  

(5)A határozatlan időre szóló engedély visszavonásáig ad lehetőséget a közterület-használatra. 

(6)A közterület-használati engedélyt, ha lejárt, újabb kérelemre több alkalommal is meg lehet 

hosszabbítani. 

 

5.§ 

(1) A közterület-használati engedéllyel rendelkezők kötelesek: 

a) az igénybe vett területet és közvetlen környezetét köteles tisztán tartani, gondozni, 

b) a közterületet csak az engedélyben megadott célra vagy módon használni,  

c) a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotának 

helyreállítani, 

d) a közterület-használati díj megfizetésére. 

 

6.§ 

(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kezdeményeznie, aki a közterületet használni 

kívánja. Az erre irányuló kérelmet a tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani a Kétpó 

Község Polgármesteri Hivatalába. 

(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos 

állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, a közterület-használati 

engedélyt az építtetőnek kell kérnie.  

(3) A közterület-használati engedély iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti tartalommal 

kell benyújtani.  

(4) Az ügyfélnek a kérelmét az e célra rendszeresített nyomtatványon írásban kell benyújtani. 

 

7. § 

(1) A közterület-használati engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi 

szabályzatot, a községrendezési terveket, a községképre és műemlékvédelemre, továbbá a 

köztisztaságra vonatkozó előírásokat, rendeleteket, valamint a közterületen folytatni kívánt 



tevékenység gyakorlásához kiadott a szakhatósági hozzájárulásokban előírt követelményeket, 

s ellenőrizni kell az egyéb feltételek fennállását is. 

(2) A községi főúthálózathoz tartozó közutak mentén, a műemléki, vagy más szempontból 

védett területen közterület-használati engedély csak akkor adható, ha a közterület-használatot 

különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl. autóbuszvárakozó-fülke létesítése, építési 

munka végzése).  

(3) A közterület-használati engedély csak abban az esetben adható, ha a vonatkozó 

jogszabályok szakhatósági előírások és az e rendeletben foglalt feltételek ezt lehetővé teszik.  

 

8.§ 

(1) Az engedély a megjelölt határidő utolsó napján érvényét veszti. A hosszabbítást 8 nappal 

az engedély érvényességi idejének lejárta előtt kell megkérni. A meghatározott időre történő 

szüneteltetést 8 nappal előbb írásban be kell jelenteni.  

(2)Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 

engedély egyidejű visszaadásával a 3. § (2) bekezdésben szereplő szervnek írásban 

bejelenteni.  

(3) Vissza kell vonni az engedélyt, ha  

a)az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja  

b)díjfizetési kötelezettségének az esedékes időpontig nem tesz eleget.  

(4) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos közterület-használati engedélyben azt 

is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-, egészségvédelmi és környezetvédelmi 

óvórendszabályokban előírt módon történhet.  

 

9. § Nem adható közterület-használati engedély:  

(1) Közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes, környezetszennyező 

tevékenység gyakorlására, szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve, 

vendéglátó-ipari egységek közterületből ideiglenesen kialakított kerthelyiségeire.  

(2) Közlekedés biztonságát zavaró berendezésekre és anyagokra, sátorgarázs létesítésére, 

szervezett rendezvények, vásárok kivételével, büfékocsira, mozgó büfére.  

(3) Göngyöleg tárolására, (amennyiben az nem közterületi árusításhoz kapcsolódik) 

Erotikus áruk, szexuális és pornográf termékek közterületen való elhelyezésére, 

árusítására.  

(4) Üzemanyag (benzin) közterületen történő tárolására, árusítására, olyan helyre, mely a 

közművek, vagy azok műtárgyai rendeltetésszerű használatát akadályozza.  

(5) Ha az engedélyes nem tett eleget díjfizetési kötelezettségének, amíg tartozását nem 

rendezi.  

(6) Roncs jármű közterületen történő tárolására. 

 

10.§ Hirdetőtábla ( reklámtábla ) elhelyezése: a közúti űrszelvényen kívül helyezhető el úgy, 

hogy a közlekedés biztonságát nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti, figyelembevéve a 

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben megfogalmazottakat.  

 

 4. Közterület használati díj  

11.§ 

(1) Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni.  



(2)A közterület-használati díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

(3)A közterület-használat engedélyezéséről az engedélyező hatóság határozatban dönt. A 

határozatnak tartalmaznia kell legalább: 

 

a) az engedélykérő adatait, 

b) az engedélyező önkormányzat adatait, 

c) az engedély jellegét (határozott, vagy határozatlan idejű), 

d) ha szükséges volt, akkor az engedélyekre, hozzájárulásokra való utalást, 

e) a 5.§-ban meghatározottakat, valamint 

f) a közterület-használati díj összegét és a megfizetés határidejét, módját, 

az 5. §-ban meghatározottak teljesítésének elmulasztása esetén az engedély visszavonásának 

lehetőségéről való tájékoztatást. 

(4) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a 

közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.  

(5) A díjfizetés szempontjából minden megkezdett nap és négyzetméter, továbbá minden fél 

hónapnál hosszabb időszak egésznek, 1-2 hetes időszak fél hónapnak számít.  

 

12.§ A közterület-használati díjat reklámtábla elhelyezése esetén a reklámfelület nagysága 

alapján kell megállapítani.  

 

13.§  

(1)A közterület-használati díj teljes összegét az engedély átvételét követően a Kétpó Község 

Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni, vagy átutalással a Kétpó Község 

Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számla javára teljesíteni.  

(2) Ha az engedélyes a közterület-használatot az engedély egyidejű visszaadásával 

megszünteti, részére a közterület-használati díj időarányos részét vissza kell fizetni.  

(3) Mentes a díjfizetés alól: 

a) a lakosság szélesebb rétegeit érintő közműberuházás, a közműhálózatokon végzett 

hibaelhárítási tevékenység  

b) út- és járdaépítéssel, fenntartással történő területfoglalás  

c) új lakóház építéséhez szükséges anyag tárolására igénybevett közterület a lakhatási 

engedély megszerzéséig 

d) egyéb építkezéshez szükséges anyagok, segédszerkezetek tárolása max. 7 napig 

e) tüzelőanyag és égéstermék tárolása max. 7 napig 

f) közműbekötés lakossági összefogással megvalósult közműhálózatról 

 

14.§ 

(1)Az engedélyes a közterületet az engedély szerint köteles használni. 

(2)A közterület-használati engedélyt közérdekből az engedélyező bármikor visszavonhatja.  

(3)A közterület-használati engedély visszavonása iránti igényt az érintett írásban köteles 

bejelenteni Ebben az esetben a befizetett közterület-használati díjat a közterület-használati 

engedély megszűnésének időpontjától visszatéríti. 

 

5. Plakátok, hirdetések, falragaszok elhelyezési szabályai  



15.§ 

(1) Közterületen plakátot, hirdetést, falragaszt (továbbiakban: plakát) csak a plakátok 

elhelyezésére létesített hirdető-berendezéseken szabad elhelyezni.  

(2) A plakát kihelyezésére jogosultnak rendelkeznie kell a plakát elhelyezésére szolgáló 

berendezés, hirdetőhely, hirdetőeszköz használati jogával (tulajdon, tulajdonosi hozzájárulás, 

bérlet).  

(3) Tilos plakátot elhelyezni az (1)-(2) bekezdésekben rögzítettektől eltérő helyen és módon.  

(4) A hirdető berendezések és plakátok nem sérthetik és veszélyeztethetik az életet és a testi 

épséget, a közerkölcsöt, vagyonbiztonságot.  

(5) A közlekedés biztonságát veszélyeztető (fényvisszaverő, közlekedési táblák színeit, ábráit 

zavaróan tartalmazó stb.) plakátok nem helyezhetők el.  

 

III. Fejezet 

 

6.A közterület-használat ellenőrzése és a jogellenes közterület-használat következményei 

 

16. § 

 

(1)Az engedélyező Hatóság jogosult ellenőrizni a közterület-használati engedélyben foglaltak 

betartását. Az engedélyező Hatóság felszólítja a közterület-használat megszüntetésére azokat 

a személyeket, akik – közterület-használati engedély köteles – közterületet engedély nélkül 

használnak. 

(2) A felszólítás során az engedélyező Hatóságnak meg kell határoznia azt a határidőt, melyre 

meg kell szüntetni az engedély nélküli közterület-használatot, és helyre kell állítani az eredeti 

állapotot. 

(3) A közterületet nem az engedély szerint használók esetében az engedélyező Hatóság 

szintén felszólítja az érintetteket a közterület-használat felhagyására, s ha szükséges, az 

eredeti állapot - (2) bekezdés szerinti időn belüli - helyreállítására.  

(4) A közterület-használati engedélyt engedélyező hatóság visszavonja, ha a közterület-

használó a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérően használja a közterületet, és 

a (4) bekezdésben meghatározott felszólításnak az ott meghatározott határidőig nem tesz 

eleget. 

(5) 
1
 

(6) 
2
 

 

Záró rendelkezések 

17. § 

(1)Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

                                                           
1
 Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(II.01.) önk.r. 1.§-a 

2
 Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(II.01.) önk.r. 1.§-a 



(2)A rendelet hatályba lépésével a Képviselőtestület - 17/2007.(VII.04)Kt.ör, a 

14/2009.(VIII.17.)önkormányzati rendelettel  módosított – 12/2006.(X.1) a közterületek 

rendeltetésétől eltérő használatáról a plakátok ,hirdetések elhelyezéséről, valamint a 

zöldterületek használatáról szóló önkormányzati rendelete hatályát veszti.  

 

    

 

  Boldog István       Finta Adrienn 

         polgármester             jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 10. 

 

Finta Adrienn 

jegyző 

 

A kivonat hiteléül: Gugyelné Markóth Julianna 

                                           főelőadó 

 

 

Kétpó, 2012. augusztus 13. 

 

 

1. melléklet a  17/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelethez 

 A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT DÍJTÉTELEI (ÁFA nélkül !)  

   Közterület foglalás célja   Belterület esetén   Külterület esetén 

1 Árusító és egyéb fülke (pavilon, konténer, 

lakókocsi, melyek üzleti tevékenységgel 

kapcsolatosak) 

  1.600 Ft/m2/hó   800 Ft/m2/hó  

2 Alkalmi és mozgó árusítóhely   100 Ft/m2/nap   200 Ft/m2/nap  

3 Vendéglátóipari előkert, terasz, sörsátor   1.800 Ft/m2/hó   900 Ft/m2/hó  

4 Idényjellegű árusítás (dinnye, zöldség-

gyümölcs, fenyőfa) 

  100 Ft/m2/nap   250 Ft/m2/nap  

5 Üzlet előtti saját termék árusítása   2.000 Ft/m2/hó   1.000 Ft/m2/hó  

6 Közterületbe nyúló lépcső, üzlethomlokzat, 

védőtető, előtető, szezonális jelleggel 

ernyőszerkezet 

  1.600 Ft/m2/hó   800 Ft/m2/hó  

7 Kiállítás, árubemutatás (max. 2 napig)   400 Ft/m2/nap    200 Ft/m2/nap  

8 Vásár, alkalmi vásár (max. 30 nap)   600 Ft/m2/nap   300 Ft/m2/nap  

9 Mutatványos és cirkuszi tevékenységet 

szolgáló sátor, lakókocsi 

  500 Ft/m2/nap   250 Ft/m2/nap  

10 Sport és kulturális rendezvény   10 Ft/m2/nap   5 Ft/m2/nap  

11 Kirakatszekrény, cég- és címtábla 

(amennyiben 10 cm-nél nagyobb mértékben 

  1.000 Ft/m2/hó   500 Ft/m2/hó  



közterületbe nyúlik) 

12 Önálló hirdető-berendezés   2.500 Ft/m2/hó   1.500 Ft/m2/hó  

13 Lakásfelújítással, egyéb építkezéssel 

kapcsolatos gépek, építőanyag, felvonulási 

létesítmények, anyagtárolás, törmelék - 

konténer -, állvány elhelyezés 

  50 Ft/m2/nap   25 Ft/m2/nap  

14 Egyéb létesítményekhez szükséges gépjármű 

várakozóhely gépkocsinként 

  25.000 Ft/m2/év    12.500 Ft/m2/év  

15 Teher- és különleges gépjárművek és ezek 

vontatványainak elhelyezése 

(gépjárművenként, vontatványonként) 

  300 Ft/m2/hó   150 Ft/m2/hó  

16 Közúti forgalomból kivont gépjármű tárolása    150 Ft/m2/hó   75 Ft/m2/hó 

17 Egyéb Megállapodás 

alapján 

 

 Egyéb célra a díj mértékét a fentiek figyelembevételével, esetenként kell megállapítani.  

 Minden érték a ténylegesen elfoglalt terület nagyságára vonatkozik.  

                      

2. melléklet a 17/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelethez 

A helyi közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak (ÁFA 

nélkül !) 

  Helyi közutak 

kategóriái 
  Belközség (Ft/m2/nap)   Külközség (Ft/m2/nap)   Közút teljes lezárása 

esetén (Ft/m2/nap) 

  Elsőrendű út   200   100   400 

  Másodrendű út   100   50   200 

  Mellékutak, 

gyalogutak, járdák 

  50   25   100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



 3. melléklet a 17/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelethez 

 

3.000.-Ft illetékbélyeg 

helye   

 K É R E L E M  

Kérelmező neve:  

Állandó lakó-(telep) helyének címe:  

Levélcíme:  

 

Telefonszáma:  

 

Adószáma:  

 

A közterület igénybevételének helye, módja, mértéke:  

 _____________________________________________________________________  

 ________m2 nagyságú terület (útpadka, zöldterület, földút) igénybevételéhez, elfoglalásához 

kérek engedélyt.  

 Célja: _____________________________________________________________________  

 A közterület igénybevételének időtartama:  

a) határozott időtartamra   .....év ........................... hó ....... naptól 

.....év ............................ hó ...... napig. 

b) határozatlan időtartamra 

 Az elfoglalt terület helyreállításáért felelős személy neve, címe:  

___________________________________________________________________________ 

 

K é t p ó, ..... év .................. hó ...... nap  

 __________________________  

 kérelmező aláírása  

Az ügyfél nyilatkozata:  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 29. § (9) bekezdése alapján az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának 

napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző 

hivatali elérhetőségéről   

a.) értesítést kérek    b.) értesítést nem kérek 

 

K é t p ó, ........ év ............................ hó ........... nap  

 

.............................................  

 kérelmező  

 

 

 

 

 

 



A közterület használati engedélyhez szükséges iratok 

 

1. 3 pld. 1 : 500, vagy 1 : 1000 léptékű helyszínrajz az igényelt terület helyének pontos 

megjelölésével  

 

2. Amennyiben a kért terület más intézmény, vagy magánszemély kezelésében (tulajdonában) 

lévő, e rendelet hatálya alá tartozó terület használatára irányul, úgy csatolni kell a kezelő 

(tulajdonos) hozzájárulását.  

 

3.  Hirdető berendezés elhelyezéséhez:  

- 3 pld színezett táblaterv valósághű ábrázolással, (anyag, méret, rögzítés módja, talajfeletti 

elhelyezés magassága, színe, betűtípusa), vagy fénykép.  

 

4.  Kereskedelmi tevékenység esetén:  

- az árusításra jogosító okirat másolata,  

- élelmiszer árusítása esetén ÁNTSZ engedély másolata.  

 

5.  Építési anyag tárolásához:  

- 100 m2-nél nagyobb terület esetén organizációs terv,  

- építkezésnél az építési engedély másolata.  

 

6. Közterületen történő árusításhoz a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket, vagy 

azok hiteles másolatát 

 

7. Mutatványos tevékenység esetében az eszközök és berendezések érvényes műszaki 

vizsgáját  bizonyító okirat hiteles másolatát 

 

8. Rendezvény esetében ÁNTSZ engedélyt, zajszint-határérték meghatározásról határozatot, 

VOLÁN, Rendőrség és Tűzoltóság hozzájárulását 

 

10. A terület helyreállítására, takarítására vonatkozó nyilatkozat, vagy szerződés 1 példányát, 

ha a közterület károsodása, szennyeződése várható 

  

11. Ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos; 3 példányos 

helyszínrajzot M=1:1000, vagy M=1:500 léptékben az építmény helyének pontos 

megjelölésével, 100 m2-nél nagyobb terület igénybevétele esetén organizációs tervet 

  

12. Jogszabály szerint kötelező szakhatósági hozzájárulásokat.  

 


